21 квітня цього року у дирекціях залізничних перевезень стартував
чвертьфінальний етап чемпіонату Львівської залізниці з міні-футболу на
приз газети “Львівський залізничник”, що проходить за підтримки профспілкової організації залізниці з нагоди проведення року молоді у профспілці.
Того дня на футбольних майданчиках дорожнього ФСК “Локомотив” у Львові
за путівку у півфінал змагалися команди
Львівської дирекції. У турнірі взяло участь
10 колективів: Львівської дирекції залізничних перевезень, локомотивного депо
Львів-Захід, моторвагонного депо Львів,
Львівського локомотиворемонтного заводу,
будівельно-монтажного поїзда №908, пасажирського вагонного депо Львів, Львівської
дистанції сигналізації і зв’язку, Львівської
дистанції електропостачання, Стрийської
дистанції колії та вагонного депо Дрогобич.
Усі поєдинки порадували численних глядачів справжнім спортивним видовищем,
сповненим азартом боротьби, радістю перемог та гіркотою прикрих поразок. Очевидним
було те, що залізничники – і гравці, і вболівальники – скучили за футболом. Загалом
у трьох групах відбулося 12 матчів, у яких
було забито 103 голи. Погодьтеся, така
статистика виводить залізничний турнір
далеко за рамки аматорського. Якщо говорити про спортивні емоції, які вирували на

футбольному полі та за його межами, то
цьому турніру можуть позаздрити навіть
змагання майстрів.
Зрозуміло, як і в кожних змаганнях, у
турнірі були фаворити, які неодноразово
доводили свій клас у попередніх змаганнях. Беззаперечними серед них були гравці пасажирського вагонного депо Львів,
які вже не перший рік успішно виступають
під орудою досвідченого футболіста і наставника Олега Яремчука, а також футбольний колектив Львівського локомотиворемонтного заводу. Та, як з’ясувалося,
і решта команд з інших підрозділів залізниці не гаяли часу у тривале “міжсезоння”,
тож перший етап змагань на призи газети
“Львівський залізничник” не обійшовся без
несподіванок і навіть сенсацій.
Щоправда, початок турніру не віщував
нічого надзвичайного. Згадані фаворити розпочали змагання впевнено і доволі жваво.
Команда Львівського пасажирського депо у
матчі-відкритті “розігріла м’язи” із суперниками з локомотивного депо Львів-Захід – 7:2

і закріпила впевненість у власних силах
у матчі проти команди Львівської дистанції електропостачання – 8:1. Футболісти зі
Львівського локомотиворемонтного заводу
у свою чергу “відвантажили” 9 м’ячів у ворота гурту вагонного депо Дрогобич. На жаль,
дрогобицькі вагонники змогли поквитатися із
суперником лише двома “голами престижу”.
У третій відбірковій групі тим часом право на
першість у турнірній таблиці заявили гравці
Львівської дирекції залізничних перевезень,
які здолали опір команди Львівської дистанції
сигналізації і зв’язку – 6:2.
Коли, здавалося, “табель про ранги”
цього турніру вже був розписаний, своє слово сказали колективи, які до початку змагань зараховували до групи “твердих середняків”. І закрутилася стрімка карусель...
Перші несподівані залпи пролунали з
гармат команди моторвагонного депо Львів,
яка перемогла суперників зі Львівської дистанції електропостачання з рахунком 7:1 і
здолала опір колег із локомотивного депо
Львів-Захід – 8:4. Справжнім відкриттям турніру стала самобутня команда Стрийської
дистанції колії, яка в очному протистоянні
у драматичній і безкомпромісній боротьбі
з мінімальною перевагою в рахунку 5:4 перемогла футболістів Львівського локомотиворемонтного заводу. За словами голови
профкому дистанції і учасника турніру Ігоря
Мицька, спочатку хлопці були дещо розчаровані результатами жеребу, довідавшись
про суперників зі Львівського локомотиворемонтного. Крім того, зайнятість багатьох
працівників дистанції у капітальних колійних
роботах на напрямку Стрий–Дрогобич не
дозволила команді представити оптимальний склад на турнірі. Проте хлопці налаштувались належним чином на цю гру і довели,
що можуть на рівних змагатися із сильними
футбольними колективами.
Непросто вдалося вирішити турнірне
завдання і гравцям Львівської дирекції, які
зустрілися на футбольному полі з командою будівельно-монтажного поїзда №908. У
безкомпромісній футбольній суперечці будівельники мінімально поступилися суперникам – 2:3, а вже в наступній грі взяли гору
над львівськими зв’язківцями – 3:1. Дали бій
конкурентам зі Стрийської дистанції колії

і працівники вагонного депо Дрогобич, які
звели очну зустріч до результативної нічиєї
– 3:3. Не залишилися в боргу перед суперниками і футболісти локомотивного депо
Львів-Захід, які сповна реабілітувалися за
стартову поразку, взявши гору над львівськими енергетиками з рахунком 9:3.
Сповненим драматичного видовища
видався заключний поєдинок чвертьфіналу, у якому за першість в групі змагалися
гравці пасажирського та моторвагонного депо Львів. Події на полі і результат
на табло впродовж матчу змінювалися із
блискавичною швидкістю. Досвіду та майстерності суперника футболісти з моторвагонного протиставили сувору ігрову дисципліну та сильні морально-вольові якості,
що в підсумку забезпечило їм заслужену
перемогу – 6:4.
Тож до наступного етапу змагань
вийшли по дві кращі команди з кожної групи: Львівської дирекції, Стрийської дистанції
колії, моторвагонного депо Львів, будівельно-монтажного поїзда №908, пасажирського
депо Львів та Львівського локомотиворемонтного заводу.
Турнір набирає обертів, а разом із тим –
азарту та інтриги. Попереду – півфінальний
етап, у якому переможені зроблять усе, щоб
узяти реванш, а переможці – доводитимуть
закономірність своєї переваги на першому
етапі змагань. Тож найцікавіше – попереду!
P.S. Паралельно зі Львовом відбірковий етап змагань на приз газети
“Львівський залізничник” розпочався на
Чернівецькому вузлі. За інформацією начальника Чернівецького ФСК “Локомотив”
Івана Іліки, у місцевому спорткомплексі боротьбу за вихід у фінал розпочали команди
локомотивного та пасажирського вагонного депо, дистанцій колії і сигналізації та
зв’язку, колійної машинної станції №124 та
збірна працівників станції і загону воєнізованої охорони. На момент підготовки публікації турнірна боротьба ще тривала. За
прогнозами фахівців, реальними претендентами на участь у фіналі були команди
пасажирського вагонного депо та дистанції сигналізації і зв’язку.
Андрій ВЕЗДЕНКО
Фото автора

ПРИВІТАННЯ

Об’єднана Рада ветеранів війни та праці
Тернопільської дирекції залізничних перевезень
вітає із ювілеєм ветеранів підприємств дирекції
із 90-річчям!

Олександру Павлівну КУЛИШОВУ
із 80-річчям!

Феодосію Миколаївну СТЕБЕЛЬСЬКУ
Зіновія Федоровича КІНДРАЦЬКОГО
Надію Василівну ДРОБОТ
Марію Євстахіївну ЧУРУ
Володимира Івановича КОВТАЛА
із 70-річчям!

Ярославу Михайлівну РИБАК
Теодозія Даниловича РИБАКА
Мирослава Івановича ЮРКІВА
Марію Михайлівну КУЗЬМУ
Ярославу Петрівну СОБІЩАНСЬКУ
Лідію Степанівну ПІДКУЙКО
Богдана Федоровича ПАВЛИКА
Петра Ладиславовича СНЄЖИКА
Олександру Михайлівну ЦЮРЕНКО
Марію Василівну МАНДЗІЙ
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із 60-річчям!

Лідію Мінеївну КУЛЬЧИЦЬКУ
Олега Петровича КАСЬЯНА
Петра Володимировича МАДЗЕЛЯНА
Миколу Євгеновича СИНИЦЮ
Ольгу Миколаївну АФАНАСКІНУ
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції
залізничних перевезень вітає ветеранів праці дирекції
із 80-річчям!

Андрія Степановича КІРА
із 60-річчям!

Надію Ярославівну КОТУЛУ
Лілію Миколаївну ЄВОЧКУ
Валентину Миколаївну БАРУХ
Віру Василівну БЛАЖКЕВИЧ
Михайла Миколайовича ЯНИШИНА
Хай проліском ніжним життя Ваше квітне,
Ніколи не згасне в душі доброта,
Хай щастя прибуде, і радість розквітне
На многії і благії літа!

k|bPbq|jhi

g`kPgmh)mhj

Рада ветеранів праці та війни Рівненської дирекції
залізничних перевезень вітає з ювілеєм ветеранів дирекції
із 90-річчям!

Григорія Васильовича СЕМЕНЧУКА
із 80-річчям!

Юрія Васильовича ЄРЖИКЕВИЧА
із 70-річчям!

Ганну Олександрівну КУХАРУК
із 60-річчям!

Валентину Тимофіївну ЗАЛЕСЬКУ
Лілію Петрівну ЧЕРНЮК
Бажаєм здоров’я міцного довіку,
Щастя та радощів повнії ріки,
Берег спокою нехай зігріває,
А горе завжди стороною минає!

Організація ветеранів Управління
Львівської залізниці вітає з ювілеєм пенсіонерів
із 90-річчям!

Марію Олексіївну ДОРОФІЄВУ
із 70-річчям!

Азу Федорівну ЯНЧЕНКО
із 60-річчям!

Володимира Федоровича ЛЮБОГО
Тетяну Сергіївну САМОНІЧЕВУ
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води!

27 квітня 2012 р.

